
U s n e s e n í
 z 21. zasedání městské rady konané dne 25. 11. 2013 

od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni:   Löbl Richard, Racek Pavel, Pavelec Karel, Bc.Lupoměský Patrik, Němeček Václav
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 4.11.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Jednání s     AQUAŠUMAVA – Ing. Kasalický – diskuze byla vedena k     bodům  :
• rozbory  pitných  vod  ze  všech  obcí  –  překročené  limity,  opravné  protokoly,  úprava 

dávkování chlornanu v NH a nastavení úpravny vody na snížení limitu dusičnanu
• vodojem Letovy – informace o probíhajících činnostech (tryskání  staré podlahy,  nátěry 

betonů, odvětrání prostoru, úprava elektroinstalace-předložení cen.nabídky p. Sládkem L.)
• pasporty kanalizací – nutnost pasporty vypracovat pro všechny obce (mimo NH-vlastní 

stav.povolení) – požaduje ŽP HD k vydání povolení vypouštění vod. Upřednostněna bude 
obec Ústaleč, nabídkové ceny budou předloženy.

• úpravna  vody  v NH  –  na  úpravu  vody  funkční,  reklamace  nastavitelného  displeje, 
prodloužen termín záruční doby o 12 měsíců.

• předán elektronický přehled kanalizačních a vodovodních sítí v NH
• akce  2014  –  kanalizace  a  vodovod  do  „Souhradí“-připravit  podklady  pro  dotaci  a 

výběr.řízení,  osazení  vrtu  v NH  novým  čerpadlem,  rekonstrukce  vodovodního  řadu 
v Ústalči – úsek častých poruch(cca 540m) – předložit cen.nabídku, ČOV NH – vybudovat 
měřené a uzamykatelné zařízení pro vypouštění vod z autocisterny, připravit rozpočet na 
připojení kanalizace v Nalžovech-stav.povolení vydáno (P..., Kr.....

Usnesení bod č. 2 –   Individuální cenová nabídka ČEZ  :
RM schvaluje cenovou nabídku na dodávku elektrické silové energie pro rok 2014 od společnosti  
ČEZ s nižší sazbou.

Usnesení bod . 3 - Rekonstrukce VO Těchonice – Elmoz Czech, s.r.o. Bystřice:
RM schvaluje proplacení faktury za provedené práce ve výši 71 314,-Kč s DPH (rekonstrukce VO).

Usnesení bod č. 4 –   Rekonstrukce VO a VR N.Hory Ch....– Elektrostav Strakonice s.r.o.  :
RM schvaluje proplacení faktury za provedené práce ve výši 52 821,-Kč s DPH (rekonstrukce VO) 
a 12 703,-Kč (osazení VR).

Usnesení bod č. 5 – Projednání přidělení volného bytu:
Bude rozhodnuto a přiděleno na příští RM

Usnesení bod č. 6 -   Žádost starosty 4. okrsku SDH – Jedlička Pavel  :
RM schvaluje  proplacení  faktury za  zakoupení  pohárů pro okrskovou soutěž v Ústalči  ve  výši 
3 800,-Kč.Ostatní  požadavky  bere  na  vědomí  (úhrada  za  odbornou  přípravu  SDH-prověřovací 
cvičení, kontrola zazimování techniky, náklady na možný ples okrsku). 

Usnesení bod č. 7 - Faktury za výměnu oken v     městských domcích Letovy a Žďár  :
RM schvaluje proplacení faktur za výměnu oken ve výši 62 700,-Kč bez DPH (Letovy) a 61 744,-
Kč bez DPH (Žďár) společnosti Preiswert.



Usnesení bod č. 8 - Informace o setkání starostů Prácheňska:
RM bere na vědomí informace z jednání.

Usnesení bod č. 9 - Čerpadlo do vrtu v     N. Horách  :
RM schvaluje dodávku a montáž čerpadla do vrtu v N.Horách od společnosti AQUŠUMAVA ve 
výši 39 000,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 10 – Projednání  dodatku k     Řádu veřejných pohřebišť města  :
RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení  dodatek. Cena pronájmu za 1m2 a rok = 6,-Kč.

Usnesení bod č. 11 - Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ – Otěšín (p.S..../kabel NN):
RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  na  městském  pozemku  p.č.  1477/1  v k.ú.  Otěšín  za 
jednorázovou sazbu 2 600,-Kč.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ – N.Hory (p.Ř.../kabel NN):
RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  na  městském pozemku  p.č.  902/11  v k.ú.  N.Hory  za 
jednorázovou sazbu 1 000,-Kč.

Usnesení bod č. 13 - Ostatní, informace: 
Územní plán (připomínky pí.S....,V.... – bude odpovězeno), vyjádření ke stavební akci „Ústaleč 
NN-Valdmanová“  (bude  vydáno  kladné  vyjádření),  pozvánka  na  seminář  (4.12.  řešení  rizik 
hazardních her-RM bere na vědomí),  oznámení  o neposkytnutí  finančního příspěvku na sázení 
v lesích KÚPK (nedostatek finančních prostředků-RM bere na vědomí).

 ……………                                                                                                                     ……………
starosta města                                                                                                              místostarosta města
 Löbl Richard                                                                                                                    Racek Pavel


